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E
llen Rutgeerts: ‘Wanneer een baby overgaat naar de groep 
van de peuters maakt hij kennis met andere begeleiders, 
andere kinderen, nieuw speelgoed, een ander dagritme. Dat 

geeft vaak een beetje stress. Maar ook voor ouders is het spannend: 
ze geven iets vertrouwds op en moeten een nieuwe band opbouwen. 
Zal het wel klikken? Vaak voelen het kind en de ouders zich tijdens 
deze fase wat verloren. Soms hebben ook begeleiders uit de baby-
groep het lastig. Het grijpt hen bijvoorbeeld aan als ze zien dat ‘hun 
kind’ in de peutergroep een beetje onwennig is of een duw krijgt en 
valt. Om al die redenen is het dus belangrijk om ook bij de overgang 
naar een nieuwe groep te wennen.’

Je doet dat wennen dus voor alle drie de partijen: 
kind, ouders en begeleiders?
‘Ja. Het kind maakt makkelijker kennis met de nieuwigheden van de 
volgende leeftijdsgroep als er een vertrouwenspersoon in de buurt 
is. Ook voor de ouders is het belangrijk om te zien hoe het er in de 
nieuwe groep aan toe gaat. Wat is bijvoorbeeld de meer groepsge-
richte aanpak bij peuters? Wie zijn de andere kinderen? En vooral: 
wie zijn de nieuwe begeleiders van mijn kind? De goede band die ze 
hebben met de begeleiders in de babygroep moeten ze nu doorknip-
pen. Zal het wel even goed gaan? Wanneer een nieuwe begeleider 
de ouders vraagt naar hoe hun kind is, voelen ze zich al wat geruster. 
“Oef, ook in deze groep zien ze me als de sleutelpersoon in het leven 
van mijn kind.” Tijd om te wennen en elkaar te leren kennen is dus 
ook voor ouders erg belangrijk.’

En dan is er nog het belang van wennen voor de 
begeleider zelf?
‘Peuterbegeleiders zijn vragende partij om de nieuwe ouders en 

kinderen te leren kennen. Natuurlijk krijgen ze achter de schermen 
de nodige informatie van de babybegeleiders die ervaring hebben 
met dit kind. Maar als ook de ouders hun vertellen over de precieze 
omgang met dit specifieke kind, kunnen ze het nieuwe kind sneller 
comfort geven. Daarom zal de nieuwe begeleider in eerste instantie 
vooral luisteren. Hoe ervaren de ouders hun kind? Welke aandachts-
punten willen ze voor de begeleiders graag meegeven? Hebben ze 
vragen of bezorgdheden voor hun kind in de nieuwe leefgroep? Als 
begeleiders horen dat ouders zich zorgen maken omdat hun kind 
nog niet helemaal zelfstandig kan eten, kunnen ze vertellen hoe het 
eten bij de peuters verloopt. Veel ouders zijn bang dat hun kind nog 
te jong is, dat het niet zal meekunnen met de groep. En inderdaad, 
naast die grote kinderen van drie ziet een kind van 18 (of 24 maan-
den in Nederland, red.) er nog héél klein uit. Als je tijd neemt om ook 
met de ouders goed te wennen, om te luisteren naar hun vragen en 
angsten, is dat het goede moment om hen gerust te stellen. Vertel 
hun waarom jullie denken dat het kind er klaar voor is en geef uitleg 
over de dynamiek van een peutergroep.’

Wat is hiervoor de beste aanpak? 
‘Stel dat Zarah overgaat, dan zoekt iedereen een moment waarop 
de vaste begeleider van de babygroep met Zarah én haar ouders de 
peutergroep kan bezoeken. Daar stelt de babybegeleider het nieuwe 
gezin voor aan de peuterbegeleider. Terwijl er een grondige ken-
nismaking plaatsvindt – wat zijn de bijzonderheden, de vragen, de 
zorgen? – blijft de babybegeleider de hele tijd in de groep. Dat geeft 
Zarah en haar ouders een vertrouwd gevoel, zij zullen zich op hun 
gemak voelen om in de nieuwe groep rond te kijken, te bewegen en 
te praten met de nieuwe begeleider(s).Bovendien is het een extra 
paar handen: terwijl de peuterbegeleider zich concentreert op de 

WAAROM  
moeten peuters 
ook wennen?
Dat kinderen en hun ouders komen wennen bij de start van de opvang, is vrij goed 

ingeburgerd. Dat ze het beste nog een keer wennen wanneer ze overgaan naar  

een volgende leefgroep, is niet altijd gebruikelijk. Toch is dat erg belangrijk.  

Ellen Rutgeerts van VBJK legt uit waarom, wat en hoe.
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kennismaking met Zarah en haar ouders, helpt de babybegeleider 
de andere kinderen in de peutergroep. Soms helpt de coördinator 
of een extra begeleider ondertussen bij de babygroep. Ook mooi 
meegenomen is dat dit de band tussen de collega’s van verschillende 
leefgroepen onderling versterkt.’ 

‘Daarna went Zarah nog een paar keer met haar babybegeleider in 
de peutergroep – dat kan dan ook zonder de ouders erbij. De eerste 
keer blijft Zarah bijvoorbeeld enkel spelen. Daarna komt Zarah 
spelen en eten. Nog later is het spelen-eten-slapen. In die periode 
brengen en halen de ouders Zarah nog steeds bij de baby’s. Doordat 
de babybegeleider alles mee opvolgt, kan die aan de ouders op 
een bepaald moment vertellen: ‘Zarah is vandaag na een hele poos 
wennen een paar uur zonder mij bij de peuters geweest. Ze wou 
wel op schoot zitten met een boekje maar niet op de glijbaan. Ik 
heb het idee dat ze zich daar op haar gemak begint te voelen.’ En 
dan antwoorden de ouders misschien: ‘Ja, thuis zong ze flarden van 
een liedje dat ze waarschijnlijk bij de peuters gehoord heeft. Ik denk 
dat ze die momenten daar steeds leuker vindt.’ Als Zarah volledig is 
overgegaan, dan houden de begeleiders natuurlijk een extra oogje in 
het zeil. Het is niet omdat de ‘wenprocedure’ is afgelopen, dat Zarah 
al volledig gewend is aan de nieuwe groep. Meestal duurt het nog 
even voor een nieuw kind zich volledig comfortabel voelt.’

Dan vraagt zo’n overgang toch best veel werk? 
‘Dat is zo. Bij elke overgang staat het welbevinden van kinderen (tij-
delijk) onder druk en moet je – onder meer door goed te wennen – 

zorg besteden aan de vertrouwensband met de ouder(s). In verticale 
groepen heb je dat probleem niet: daar gaan af en toe kinderen weg 
en komen nieuwe kinderen bij die natuurlijk wel moeten wennen, 
maar vanaf de start tot aan de schoolleeftijd hebben kinderen en 
ouders dezelfde begeleiders. In een semi-verticale organisatie moet 
je behalve bij de start ook wennen bij de overgang naar de peuter-
groep. In een horizontale structuur zijn er nog meer overgangen. Bij 
elke overgang staat het welbevinden van kinderen tijdelijk onder 
druk. Dus hoe meer overgangen, hoe meer werk voor iedereen.’ 

Kunnen begeleiders dit oefenen? 
‘Als je – zoals bij Zarah – goed afspreekt wie wat doet, kun je dit 
zeker oefenen. Ik ken teams die eerst onderling dingen uitproberen 
in rollenspelen. Hoe komt het over als ik mezelf zus of zo voorstel? 
Durven ouders te antwoorden als ik op een bepaalde manier vraag 
naar hun bezorgdheden? Dit oefenen hoeft geen groot toneelspel te 
zijn, je kunt ook tussendoor kort testen: vertel ik zelf niet te veel over 
de opvang, zijn de ouders nog genoeg aan het woord? Als ze ermee 
weg zijn, doen veel begeleiders dat graag. Het helpt hen om beter 
te werken met het kind en de band met de ouders zit vaak meteen 
goed. Bovendien geven begeleiders graag ook een beetje uitleg over 
hun werk. Ook voor hen is het leuk als de ouders vanaf het begin 
mee zijn met de filosofie en de werkwijze van de peutergroep.’   <

Met dank aan de acht Brusselse opvangorganisaties die meewerkten 
in het project ‘Kinderopvang en ouders: partners in opvoeding’, een 
samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en VBJK.  
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‘ Veel peuterbegeleiders zijn  vragende 
partij om de nieuwe ouders en 
 kinderen te leren kennen’


